
Легка у використанні, універсальна бензопила для домовласників. Завдяки 
достатній для хобі класу продуктивності різання, пила робить легкою роботу по 
спилюванню гілок, розпилюванню дров та інших робіт по господарству. 
Характеризується технологією двигуна X-Torq®, що забезпечує підвищений 
крутний момент у широкому діапазоні обертів, та Air injection™, яка підвищує 
ресурс двигуна та зменшує циклічність очищення повітряного фільтра. 

Принцип двох мас 
Антивібраційна система ізолює 
двигун від рукояток за допомогою 
стальних пружин. 

Одноважільне управління 
бензопилою 
Комбіноване управління старт/
стоп та дросельною заслінкою 
мінімізують ймовірність "заливання" 
двигуна. 

X-Torq® 
Забезпечують знижене споживання 
палива та рівень шкідливих 
вихлопних газів у відповідності 
з найсуворішими світовими 
стандартами. 

Air Injection 
Центробіжна система попередньої 
очистки повітря збільшує інтервали 
між обслуговуванням повітряного 
фільтра та забезпечує його 
довговічність. 

Легка у використанні, універсальна бензопила для домовласників. Завдяки достатній для хобі класу продуктивності різання, пила робить легкою роботу по спилюванню гілок, розпилюванню дров та інших робіт по господарству. Характеризується технологією двигуна X-Torq®, що забезпечує підвищений крутний момент у широкому діапазоні обертів, та Air injection™, яка підвищує ресурс двигуна та зменшує циклічність очищення повітряного фільтра. 



FEATURES
• Air Injection забезпечує довші інтервали між чистками 

повітряного фільтра 

• Двигу X-Torq®  з пониженим рівнем вихлопу та споживання 
палива 

• Комбіноване управління зупинкою двигуна та дросельною 

заслінкою 

• LowVib® оберігає руки користувача від шкідливого впливу 
вібрації 

• Ручний паливний насос для швидкого запуску 

• Ланцюгове гальмо, що активується силою інерції 

Technical Specifications

CAPACITY

Швидкість ланцюга складає 133% максимального числа обертів двигуна Chain speed at 133% of maximum engine power speed 22.3 м/с
Швидкість ланцюга в робочому режимі 16.8 м/с
Швидкість включення зчеплення 4250 об/хв
Швидкість холостого ходу 3000 об/хв
Верхня межа холостого ходу 3200 об/хв
Зазор магнето 0.25 мм
Максимальна робоча швидкість двигуна 9000 об/хв
Потужність 1.4 кВт
Нижня межа прискорення 11200 об/хв

РОЗМІРИ

Article gross weight 7800 г
Article net weight 6500 г
Bar length 14" 
Довжина шини 355 мм
Вага (без ріжучого обладнання) 4.85 кг

ДВИГУН

Діаметр поршня 39 мм
Об'єм циліндра 38.2 см³
Хід поршня 32 мм
Зазор свічки запалювання 0.5 мм
Зазор магнето 0.25 мм
Свічка запалювання Champion RCJ7Y 

ОБЛАДНАННЯ

Хвостовик шини A041 
Тип ланцюга H37 
Generic Chainsaw SubGroups Occasional use chainsaws 
Тип ручки Стандартна 
Крок 3/8" mini 
Тип зірочки Шип 6 

МАСТИЛО

Споживання палива (г/кВт∙год) 428 г/кВт∙ч
Об'єм паливного бака 0.28 л
Тип мастила Husqvarna 2-тактний або екв. при 50:1 
Тип маслонасоса Автоматичний 
Об'єм бака для мастила 0.15 л
Тип палива Бензин 

PACKAGING

Packaging height 333 мм
Packaging length 495 мм
Объем упаковки 0.047 м³
Packaging volume 46.98 дм³
Packaging width 285 мм
Quantity in Master pack 1 

ЗВУК І ШУМ

Гарантований рівень потужності звуку, LWA 113 дБ(А)
Рівень шуму 100.7 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора 100.7 дБ(А)

ВІБРАЦІЯ

Еквівалент вібраційного навантаження  за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка 2.1 м/с²
Еквівалент вібраційного навантаження  за день (ahv , eq) передня / задня рукоятка 2.7 м/с²


